
VESELI SE -  Z RAZLOGOM 

Resnica, da človek išče srečo, veselje in mir, najbrž ni odkritje božičnega 

praznika; človekovo življenje je eno samo iskanje sreče. Nihče ne pristane na 

to, da bi rekel, da si ne želi biti srečen, da si ne želi veselja, življenja v miru. 

Večkrat tudi slišimo in sami pravimo, da je krščanstvo vera veselja, pa morda 

vse premalokrat srečamo kristjane, ki so veseli ..., ali pa morda tudi sami nismo 

izkustveno doživeli krščanstva kot vere veselja; smo morda vse preveč kristjani 

iz navade. Da, kristjani smo veseli, le da morda ni vedno glavni razlog našega 

veselja odkritje Boga, naša prepričljiva vera vanj, prijateljstvo z Bogom. Najbrž 

smo prehitro zadovoljni samo z zunanjimi stvarmi. 

Božja beseda 3. adventne nedelje vabi prav k veselju. Apostol Pavel v drugem 

berilu spodbuja Filipljane: "Veselite se v Gospodu zmeraj; ponavljam vam, 

veselite se." V prvem berilu pa prerok Sofonija svojemu ljudstvu, ki so ga 

stiskale mnoge nadloge, prav tako priporoča veselje: "Vriskaj, vzklikaj Izrael, 

veseli in raduj se iz vsega srca, naj ti roke ne omahnejo." Razlog tega veselja 

pa je, pravi prerok: "Gospod, tvoj Bog, je v tvoji sredi, tvoj močni rešitelj".  

Pa se morda tudi sami sprašujete: Kako je človek srečen v Bogu? Kako najde 

veselje v njem? Ali morda tako, da bi mu Gospod odvzel vsak vzrok trpljenja? 

Ga osvobodil vsake bolečine? Ali tako, da bi mu dal, kar si želi? Ne, veselje ni v 

tem, saj Bog ne dela takih čudežev, čeprav bi si to včasih želeli. Jezus govori o veselju, ki prihaja od njega in ostaja 

tudi sredi življenjskih preizkušenj. Ostaja nam vprašanje, kako ga doseči. 

Na pomoč nam to nedeljo prihaja - kdo drug, kot glasnik adventa, sveti Janez Krstnik. Govori nam, da je veselje v 

našem odnosu ljubezni do bratov in sester, v zastonjskosti in delitvi z drugimi, skratka v bratstvu. Janez Krstnik vabi 

k delitvi z drugimi: "Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki nima nobene; in kdor ima živež, naj stori prav tako." 

Prav tako govori o odnosu pravičnosti. Vojakom je naročal, naj nikomur ne grozijo in nikogar ne izsiljujejo, ampak 

naj bodo zadovoljni s svojo plačo. Tako je tudi naše veselje v tem, da smo zadovoljni s potrebnim, da ne zahtevamo 

od drugih, kar ni pravično, predvsem pa, da smo sami vestni pri opravljanju svojih dolžnosti. 

 

 

 

TRETJA ADVENTNA NEDELJA – 16. DECEMBER 2018 

Oznanila 

Ta, ki prihaja, bo krščeval drugače! 

Janez Krstnik je Jezusov bratranec, nekaj mesecev je starejši od 

njega. Ni postal duhovnik kot njegov oče Zaharija. Ima pa stike s 

puščavo, morda tudi z judovsko puščavniško skupino v 

Qumranu. Pri njih se je mogel naučiti preprostega življenja v 

puščavi in očiščevanja z vodo. 

Janez Krstnik oznanja pot preprostega življenja in krst za 

odpuščanje grehov. Zelo je poznan in ljudje ga poslušajo. Krščuje 

pa jih s krstom pokore tako, da jih potaplja v Jordan. Ko pridejo 

iz reke, so kot očiščeni in odločeni živeti novo življenje.  

Za te »krščene« je to popolna sprememba: spreobrnitev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Velnico ima v roki, da bo počistil 

svoje mlatišče in spravil žito v 

svojo kaščo, pleve pa sežgal  

z neugasljivim ognjem.« (Lk 3, 17) 
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… dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo tretjo adventno nedeljo. Začenjamo božično devetdnevnico. Vabljeni, odrasli, mladi 

in otroci, da se tudi tako pripravimo na božične praznike. Za birmance in prvoobhajance je to 

ena od obveznih oblik pobožnosti v pripravi na prvo sveto obhajilo in sveto birmo. Vabljeni 

seveda ne samo mladi in otroci! Najlepše bi bilo, če bi mladi in otroci imeli ob sebi tudi starše, 

da bi se vsa družina skupaj lepo pripravljala na praznike.  

 V torek bodo svetopisemske urice. Začetek ob 17.15. 

 Ta teden se bomo pripravljali na praznike tudi z obhajanjem zakramenta svete spovedi. V petek 

in soboto bo na razpolago spovednik iz Veržeja in sicer eno uro pred sveto mašo (17.00) in med 

sveto mašo. 

 V torek bomo začeli postavljati jaslice. Priporočamo se za mah in tudi pomoč pri postavljanju. 

Dve vreči mahu je že nekdo prinesel, najlepša hvala 

 Zahvaljujemo se skupini Radenci - sever, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in 

krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina iz Boračeve pod vodstvom Nataše Ros.  

 V petek, 21. decembra 2018, bo ob 16.30 čiščenje veroučnih prostorov. Vabljeni starši 

veroučencev 5. razreda.  

 Skavti bodo v soboto in nedeljo ponudili Luč miru iz 

Betlehema.  

 Na razpolago je  Marijanski koledar (2,50 €), Družinska 

pratika (5,90 €) in Stopinje (10 €) za leto 2019, revija 

Prijatelj, Misijonska obzorja, Praznična, Glasnik Kraljice 

miru, Poti k Bogu. 

 Člani Živega rožnega venca imate zadaj pisma. Prosim 

vzemite jih. 

 

 

 

 http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

http://www.zupnija-radenci.com/


 

TRETJA ADVENTNA NEDELJA 

  Začetek božične devetdnevnice 

16. DECEMBER 8.00 Za žive in rajne župljane, Za + brata in v zahvalo (p. n. sestre Sonje) 

 10.00 Za + Franca Štelcerja, obl., za + starše, brata in sestro 

 

PONEDELJEK   

17. DECEMBER 
18.00 Po namenu 

Sv. Lazar iz Betanije 
 Za + Dragota Padovnika                                                                    (Marija Bagari) 

 
TOREK   

18. DECEMBER 18.00 Za + duhovnika Ivana Kranjca                                                 (ŽPS Radenci) 

Sv. Gacijan  Za + Franca Kovačiča                                                        (družina Recek iz Puconec) 

 

SREDA   

19. DECEMBER 18.00 Za + teti Kristino Plej in Treziko Baligač 

Sv. Urban III.  Za + Marijo Toplak, 7. dan 

 
ČETRTEK  Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

20. DECEMBER 18.00 Za + Janka Puklavca, obl. 

Sv.  Evgen   Za + očeta Franca Tkalčiča in Mariji na čast za varstvo 

 
PETEK   

21. DECEMBER 18.00 Za + Bernardo in Petra Lenardiča 

Sv.  Peter Kanizij  Za + Zvonko Zmazek                                               (hčerki Danica in Darja) 

 
SOBOTA  Kvatre 

22. DECEMBER 18.00 Za + Beršak Franca in Marjeto (p. n. hčerk in sina iz Gor. Radgone) 

Sv. Frančiško Cabrini   

ČETRTA ADVENTNA NEDELJA                   

  Luč miru iz Betlehema 

23. DECEMBER 8.00 Za + Marijana Karba (družina Žunec Ferenc),      Za žive in rajne župljane 

Sv. Janez Kancij 10.00 Za + starše Gumilar in brata Janeza; Za + Angelo Zemljič, 7. dan 

SVETE MAŠE 
Od 9. do 16. decembra 2018 


